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ÞORGRÍMUR ÞRÁINSSON HEFUR ALDREI LITIÐ BETUR ÚT

N Heyrst hefur

400
MAGAÆFINGAR

Þórhallur á Spáni

Á DAG

Lítið hefur farið fyrir Þórhalli Gunnarssyni
í Kastljósinu að undanförnu. Það á sér
þó afar eðlilegar skýringar því Þórhallur
og
kona hans Brynja Nordquist
eru stödd á Spáni
þessa dagana þar
sem þau spila golf frá
morgni til kvölds.
Megintilgangur
ferðarinnar er að slappa
af og safna kröftum
fyrir veturinn
enda eru ýmis
stór verkefni í
bígerð á innlendri deild Sjónvarpsins. Eitt
þeirra er spurningaþáttur sem er keppni
á milli sveitarfélaga og hefst þann 14.
september næstkomandi. Ekki hefur
verið gefið upp hver mun stjórna
þættinum en Þórhallur sagði í viðtali við
Fréttablaðið í vikunni að það yrði ekki
Ómar Ragnarsson, en sá stjórnaði
einmitt samskonar spurningaþætti fyrir
einhverjum árum síðan.

Þ

orgrímur Þráinsson á tvö ár í fimmtugt. Samt
hefur hann aldrei litið betur út. Stífar æfingar í
Laugum hafa skilað Þorgrími stinnum og stæltum líkama sem eftir er tekið. Sannkallað musteri.
„Það er hluti af mínum lífsstíl að æfa daglega. Ég á
fastan tíma milli hálf tólf og eitt á hverjum degi,
nema kannski á sunnudögum,“ segir Þorgrímur sem
fór óhefðbundna leið í æfingum sínum. „Ég fann
flottasta gæjann í Laugum, sem heitir Halldór Daðason, og fékk að æfa með honum. Hann er fitness-gæi
sem ég fylgi og hann lemur mig áfram. Ég verð að viðurkenna að ég datt í lukkupotinn með hann.“
Það eru engu upp á Þorgrím logið. Hann hefur æftt
stíft síðustu mánuði og uppskorið árangur erfiðisins.
Maginn orðinn eins og þvottabretti og það af bestu
gerð. „Ég geri um 400 magaæfingar á dag. Eftir tuttugu
ár í fótbolta eru hnén og aðrar stoðir ekki upp á marga
fiska svo ég læt hlaupin eiga sig,“ segir Þorgrímur sem
lyftir þess í stað lóðum. „Ég er bara grannur og spengilegur. Vil bara halda uppi góðum standard og vera góð
fyrirmynd ´59 kynslóðarinnar.“
Með magaæfingunum 400 slær Þorgrímur sjálfum
Simon Cowell við. Cowell, sem er hvað þekktastur fyrir
störf sín sem dómari í Idol-keppninni, þykir vera í ansi
góðu formi en hann gerir 300 magaæfingar á dag,
sama hvar hann er staddur. Þótt Cowell sé ári yngri en
Þorgrímur á hann ekki roð í íslenska víkinginn.

Sævar Karl græðir
Samkvæmt upplýsingum Sirkuss hafa
Sævar Karl Ólason og Erla
Þórarinsdóttir gengið frá
sölu á húsnæði og verslun
sinni í Bankastræti í
Reykjavík. Kaupandi
mun vera Jón
Scheving
Thorsteinsson,
sem kenndur er
við fjárfestingafélagið Arev.
Samkvæmt
sömu heimildum
er kaupverðið um 600 milljónir króna,
300 fyrir verslunina og annað eins fyrir
húseignina. Sævar Karl hefur rekið
tískuverslun í Bankastrætinu í rúm þrjátíu
ár. Fjölmargir munu hafa sýnt áhuga á
því að kaupa verslunina, meðal annarra
fótboltatvíburarnir Arnar og Bjarki
Gunnlaugssynir. Þeir bræður eru
kunnir fagurkerar
sem eru jafnan vel
með á nótunum í
tískuheiminum og
hafa því hugsað
sér gott til
glóðarinnar með
hugsanlegum
kaupum.

Hvað segja stelpurnar?
„Hann er flott vaxinn og með góða magavöðva. Það sést að hann er búinn að æfa vel
og heldur sér í góðu formi. Ef eitthvað er
hægt að setja út á hann mætti hann vinna í
brjóstvöðvunum aðeins betur … þá
yrði hann SÚPER kroppur;)“
Freyja Sigurðardóttir, fitnesskona

„Hann er mjög flottur, kallinn, líkist
helst módeli í Calvin Klein-auglýsingu. Ég hugsa að ég gæti neglt fyrir
hann samning við erlenda
módelskrifstofu.“
Ásdís Rán
Gunnarsdóttir, eigandi Ice
model
management.

ÞOKKALEGUR Þorgrímur Þráinsson lítur betur út núna en hann gerði þegar hann var upp á sitt besta í fótboltan-

um hjá Val. Hann æfir líka daglega í einn og hálfan tíma í senn.
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Skinkusamlokan Höddi Magg

F í t o n / S Í A

öddi Magg heitir samloka sem
nefnd er í höfuðið á íþróttafréttaH
manninum Herði Magnússyni og seld
er á veitingastaðnum Áttunni í Hafnarfirði. Áttan er athvarf Mafíunnar,
stuðningsmannafélags FH, en Hörður
lék knattspyrnu með liðinu um árabil.
Í samtali við Sirkus sagðist Hörður
ekki hafa heyrt af samlokunni góðu.
„Ég hef ekki einu sinni komið inn á
þennan stað,“ sagði íþróttafréttamaðurinn knái.
Arnar Gísli Jensson,
rekstrarstjóri Áttunnar, segir
samlokunafnið verið runnið
undan rifjum Mafíunnar. „Ég
spurði Mafíuna um nafn og
mér skilst að Hörður hafi verið
kallaður þetta á sínum tíma,“
segir Arnar Gísli, sem býður
auk þess upp á pizzur sem
kallast Íslandsmeistarinn og
Mafíaspecial sem og hamborgara sem er nefndur Risinn, eftir knattspyrnuhúsi
FH.
Það er ljóst að stuðningsmenn FH hafa ekki gleymt
Herði Magnússyni enda skoraði hann 84 mörk í 174 leikjum fyrir Fimleikafélagið, sem
verður að teljast frábær

HÖDDI MAGG Samloka með skinku, osti, grænmeti og sósu er

vinsæl meðal stuðningsmanna Mafíunnar. Arnar Gísli sýnir
hér samlokuna góðu.
HÖRÐUR
MAGNÚSSON

Fær eina
Hödda
Magg fría
ef hann
heimsækir
Áttuna.

árangur. „Ætli maður verði ekki að
telja þetta einhvers konar heiður,“
sagði Hörður um samlokuna sem er
nefnd í höfuðið á honum.
En ætli Hörður fái samlokuna fría
ef hann mætir á Áttuna? „Að sjálfsögðu fær hann hana fría,“ segir Arnar
Gísli, rekstrarstjóri Áttunnar. „Og einn
kaldan með.“
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Toppaði Viðey!

Það tekur 3,5 klst. að blása upp bát

Brimbrettið nýttist helst sem sólhlíf...!
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Komið að landi með kvöldmatinn

Busl og vitleysa!

Bærinn sem við máluðum rauðan
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Ég var ekkert eðlilega þreyttur
daginn eftir!

Það var komin grilllykt af Danna!

Sendum börnin út af örkinni!
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Ferðalán BYRS
• Hagstætt lán
• Lán til allt að 4 ára
• Lán allt að 500.000 kr.
• Afsláttur af lántökugjaldi fyrir aðila sem eru í Vildarþjónustu BYRS
ATH! Þú þarft ekki að vera í viðskiptum við BYR til að fá hagstæð ferðalán.
BYR - sparisjóður | Sími 575 4000 | www.byr.is
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JÓN SIGURÐSSON, AÐSTOÐARFORSTJÓRI FL GROUP, FÆRIR SIG
Á SELTJARNARNESI
Ýmsir
Ýmsir
KK og Maggi Eiríks
Ljótu Hálfvitarnir
Hvanndalsbræður
Ýmsir
Mika
Garðar Thor Cortes
Jógvan
Ýmsir
Ýmsir
Gus Gus
Björk
White Stripes
Laddi
Q.T.S.A.
Lada Sport
Lay Low
Ýmsir
Velvet Revolver

Í Brekkunni
100 Íslensk
Langferðalög
Ljótu Hálfvitarnir
Skást Of
Number 1 3CD
Life In Cartoon Motion
Cortes 2007
Jógvan
Óskalög Sjómanna
Pottþétt 43
Forever
Volta
Icky Thump
Hver Er Sinnar Kæfu Smiður
Era Vulgaris
Time And Time Again
Please Don’t Hate Me
Icelandic Folksongs & Other F.
Libertad

Í Brekkunni
Í Brekkunni er mest seldi diskur landsins
þessa dagana. Þessi geisladiskur inniheldur 41
þjóðhátíðarlag og ætti auðveldlega að koma
fólki á öllum aldri í réttu stemmninguna fyrir
þjóðhátíð. Frábær diskur í safnið.

Number 1
Number 1 safnplatan selst grimmt og kannski
ekkert skrítið, þarna er 3 faldur geisladiskur sem
inniheldur topp lög síðustu 25 ára í poppinu.
Einnig fáanlegt á DVD.

Nældu þér í eintak

Listinn gildir vikuna 12. júní - 19. júlí 2007
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KEYPTI 70 MILLJÓNA
KRÓNA HÚS OG
ÆTLAR AÐ RÍFA ÞAÐ
J

á, þú segir fréttir. Ég hefði þá
kannski ekki eytt svona miklum
tíma í að gera hluti fyrir húsið
áður en það fór á sölu,“ sagði Margrét
Hermanns-Auðardóttir þegar Sirkus
greindi henni frá því að Jón Sigurðsson, hinn 28 ára gamli aðstoðarforstjóri FL Group, og eiginkona hans
Björg Fenger hefðu sótt um að fá að
rífa húsið að Unnarbraut 19 sem þau
keyptu af henni fyrir 70 milljónir ekki
alls fyrir löngu.
„Þetta fer nú samt ekki með mig.
Þetta er eingöngu partur af samfélaginu sem við búum í og alls ekki í fyrsta
sinn sem svona lagað gerist,“ segir
Margrét og hlær. Hún hyggst flytja á
æskuslóðir sínar í Vesturbænum en
viðurkennir að hún muni sakna útsýnisins á Seltjarnarnesinu sem sé stórkostlegt úr húsinu sem senn heyrir
sögunni til ef vilji Jóns og Bjargar
verður ofan á.
Unnarbraut 19 er sögufræg lóð en
fyrsti prestur Neskirkju, Jón Thorarensen, fékk þessa lóð að gjöf frá Seltjarnarnesbæ í tilraun bæjarfélagsins til að
lokka prestinn yfir bæjarmörkin. Það
gerðist hins vegar aldrei og byggði sonur
hans Ólafur hús á lóðinni árið 1975. Að
sögn Margrétar er húsið, sem er tæpir
320 fermetrar, nú nýklætt að utan.
Jón og Björg búa nú á Unnarbraut 17,

FLUTT Á MILLI HÚSA Jón og frú ætla ekki langt en húsið að Unnarbraut 19 (fyrir
framan) mun ekki standa ekki ef vilji þeirra verður ofan á. Þau eiga hæð í húsinu sem
er nær á myndinni.

húsinu fyrir ofan það sem þau keyptu af
Margréti, en þar eiga þau rúmlega 160
fermetra hæð. Vegur Jóns hefur vaxið
hratt innan FL Group á undanförnum
árum og er hann nú hægri hönd forstjórans Hannesar Smárasonar. Jón var
með rúmar 14 milljónir í mánaðarlaun
árið 2005 samkvæmt tekjublaði Frjálsrar verslunar í fyrra og er talið að hlutabréfaeign hans í FL Group sé 1,5 milljarða virði. Hann ekur auk þess um að
einum flottasta Porsche Cayenne jeppa
landsins sem hann fær frá fyrirtækinu.
Ekki náðist í Jón við vinnslu fréttarinnar.
oskar@frettabladid.is
ÏHA:CH@6$H>6#>H$A7>(-((-%,$'%%,

VINSÆLASTA TÓNLISTIN

VEIT HVAÐ HANN
VILL Jón Sigurðs-

son, aðstoðarforstjóri FL Group,
vill láta rífa hús
sem hann og
kona hans
keyptu fyrir 70
milljónir.
SIRKUSMYND/HÖRÐUR

N Heyrst hefur
Ekki búið að ákveða daginn
Söngkonan Birgitta Haukdal og
Benedikt Einarsson, unnusti hennar,
hafa ekki enn ákveðið dagsetningu fyrir
væntanlegt brúðkaup sitt. Eins og greint
var frá í Sirkus í mars bað Benedikt
Birgittu í rómantískri ferð til Parísar í
vetur. Samkvæmt upplýsingum Sirkuss
bauð Benedikt unnustunni í óvissuferð
yfir helgi. Í ljós kom að áfangastaðurinn
var París og þar kraup laganeminn á kné
og bað söngkonunnar.
Heimildir Sirkuss herma að skötuhjúin
telji ástæðulaust að flýta sér um of með
brúðkaupið. Því verður það ekki haldið í
sumar. Mögulegt er að brúðkaupið verði
seint á þessu ári en líklegra er talið að
það verði ekki fyrr en á næsta ári.
Birgitta verður 28 ára síðar í þessum
mánuði og Benedikt er 26 ára. Þau hafa
verið saman
síðan í
ársbyrjun
2004 eftir að
hafa kynnst
þegar léku
bæði í
söngleiknum
Grease.

*M.v. 10% útborgun og bílasamning SP til 84 mánaða.

Golf Trendline kostar aðeins 25.490 kr. á mánuði.*
Gerðu bílinn enn glæsilegri með sportpakka að verðmæti 280.000 kr.
• 16" álfelgur • sóllúga • leðurstýri • þokuljós
• armpúði milli framsæta • samlitur

Volkswagen Golf er grænn bíll
HEKLA greiðir fyrir kolefnisjöfnun allra nýrra Volkswagen-bíla í eitt ár. Kolefnisjöfnun
felst í því að binda samsvarandi magn gróðurhúsalofttegunda og bíllinn gefur frá sér.
Þetta gerum við með skógrækt og landgræðslu.

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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1.998.000 kr.
Verðið á Volkswagen Golf hefur aldrei verið hagstæðara. Taktu gæðin
og glæsileikann með í reikninginn og þú sérð að þetta er tækifæri sem
borgar sig að grípa. Komdu, reynsluaktu og tryggðu þér Golf.
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KITTY VON-SOMETIME VEKUR ALLS STAÐAR ATHYGLI FYRIR
SÉRSTAKAN FATASMEKK EN SJÁLF LÝSIR HÚN SMEKKNUM
SÍNUM EINS OG FATASKÁPURINN HAFI ÆLT Á HANA

Mix af spandexi
og 80‘s sápuóperu
OF MIKIÐ
SPANDEX „Ég

hugsa ekki
mikið um það
sem ég fer í og
oft er eins og
fataskápurinn
hafi ælt á mig.
Ég er ekki ein
af þeim
stelpum sem
taka langan
tíma í að taka
sig til.“
MYND/RÓSA

É

g hafði heimsótt landið af og til
í sex ár en flutti hingað í mars
í fyrra. Árið 2004 kom ég hingað tíu sinnum og ákvað að það væri
bara auðveldara að búa hérna,“ segir
hin breska Kitty von-Sometime sem
vakið hefur eftirtekt fyrir flottan og
öðruvísi stíl. Sjálf segist Kitty ekki
mikið umhugað um tísku. Hún klæðist einfaldlega því sem hana langi til
að klæðast og sé þægilegt. „Ég myndi
aldrei fara í eitthvað óþægilegt og er
ekki að elta uppi einhver merki en ég
fíla hins vegar notuð föt.“ Aðspurð
hvað það hafi verið við landið sem
hafi heillað hana segist hún fíla fólkið, allavega flesta. „Ísland er öðruvísi
en allt annað. Ég er búin að prófa að
búa í stórborg og vildi prófa lítinn
bæ. Reykjavík er lítil borg með „big
city attitude. Svo eru það allar
klisjurnar eins og hversu fallegt landið er,“ segir Kitty. „Fólkið hér skiptist í
tvo hópa, þá sem hanga í mollunum
og kaupa sér eins föt og svo hina sem
versla í búðum eins og Nakta apanum og Kron Kron. Þessar tvær týpur
eiga ekki alltaf samleið og þú getur
gengið að öðrum hópnum vísum inni
á Sirkus eða Qbar en hinum inni á
Sólon,“ segir hún brosandi. Sjálf
verslar Kitty aðallega í verslunum
eins og Spútnik og Nakta apanum.
„Ég sakna samt hjálparstarfsverslananna í Bretlandi enda gat ég eytt
heilu dögunum í að gramsa þar
inni.“
Auk þess að standa fyrir 90’s
partýum á NASA ásamt Curver
starfar Kitty hjá Smekkleysu og hún
segir tónlist og tísku samtengda.
Aðspurð hvernig hennar eigin

smekkur sé segir hún hann líklega
mitt á milli þess að vera of mikið
spandex og 80’ sápuópera. „Ég hugsa
ekki mikið um það sem ég fer í og oft
er eins og fataskápurinn hafi ælt á
mig. Ég er ekki ein af þeim stelpum
sem taka langan tíma í að taka sig
til.“ Spurð hvort hún hafi fæðst á vitlausum tíma segist hún hafa verið
lítil stelpa á áttunda áratugnum og
alist upp við poppstjörnur eins og
Madonnu. „Ég fylgdist líka með
mömmu og vildi óska að hún hefði
geymt fötin sín,“ segir Kitty sem veit
ekki hvort eða hversu lengi hún
ætlar að búa á Íslandi. „Ég plana
ekki fram í tímann og maður á aldrei
að segja aldrei. Fyrst þegar ég kom
hingað þekkti ég engan en vaknaði
með timburmenn eftir að hafa gifst
einhverjum manni í þykjustubrúðkaupi um nóttina. Í hvert skipti sem
ég heimsótti landið eignaðist ég
fleiri og fleiri vini svo þegar ég flutti
var það ekkert mál. Þá átti ég stóran
hóp af góðum vinum sem margir
höfðu heimsótt mig út.“ Aðspurð
hvort fjölskylda hennar og vinir úti í
Bretlandi hafi ekki verið hissa yfir
flutningunum segir hún svo ekki
hafa verið. „Flest þeirra biðu eftir að
ég myndi flytja því ég var hvort sem
er alltaf hérna.“
Kitty segir að líklega hafi hún alltaf
klætt sig öðruvísi en að hún hafi ekki
alltaf þótt smart. „Í skólanum var ég
nördinn og skrýtna stelpan,“ segir hún
hlæjandi og bætir við að Íslendingar
ættu ekki að taka sig svona hátíðlega
þegar kemur að tísku. „Klæðstu því
sem þú vilt klæðast og hafðu gaman
af því.“
indiana@frettabladid.is

REYKJAVIK STORE

Útsala 40% afsláttur
LAUGAVEGI 86-94, S: 511-2007

²TSALAN STENDUR FR¹  TIL 

FÍLAR ÍSLAND „Ég

er búin að prófa
að búa í stórborg
og vildi prófa lítinn
bæ. Reykjavík er
lítil borg með „big
city attitude.“
MYND/RÓSA

Summer
splash
2007
Ferskt og

skemmtilegt sumar
með

Biotherm

Stór og smart strand- og sundtaska
fylgir þegar keyptir eru tveir hlutir frá
Biotherm*.
Sumarleg tilboð á sólkremum og
sjálfbrúnandi kremum.
Líttu við á næsta útsölustað Biotherm
*gildir ekki með öðrum tilboðum
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LÍFIÐ ER
MEIRA EN
FÓTBOLTI
Anna María Gísladóttir
er eiginkona Bjarna
Guðjónssonar knattspyrnumanns. Anna
María og Bjarni bjuggu erlendis í sex ár með
börn sín en eru nú komin heim og hafa komið
sér vel fyrir í fallegu húsi í vesturbænum. Anna
María segir nauðsynlegt fyrir konur atvinnumanna í knattspyrnu að móta sitt eigið líf svo
þær verði ekki algjörlega háðar mönnum sínum.

Þ

að er rúmt ár síðan við komum
heim og við erum alsæl,“ segir
Anna María Gísladóttir, eiginkona knattspyrnumannsins Bjarna
Guðjónssonar. Bjarni hefur verið í
umræðunni vegna umdeilds marks
sem hann skoraði í leik ÍA gegn Keflavík og þeirra deilna sem fylgdu í kjölfarið. Anna María hefur ákveðið að tjá
sig ekki um málið hér enda hafa báðir
málsaðilar kosið að ræða málið ekki
frekar í fjölmiðlum.

Meiri Bjarneyringur
en KR-ingur
Anna María og Bjarni
höfðu búið í Evrópu í rúm
sex ár, aðallega í Englandi
og Þýskalandi, þegar þau
komu mörgum á óvart og
fluttu heim. Eftir mikla
flutninga eru þau
tilbúin til að festa

ANNA MARÍA ÁSAMT HELGU MARÍU OG JÓHANNESI KRISTNI „Okkur langar að eignast annað barn en ekki strax. Við erum heppin með

gullmolana okkar og maður verður að hafa tíma til að sinna þeim og njóta.“

María sem fékk að klára MR utan
skólans. „Þetta vakti ekki mikla lukku
hjá fjölskyldunni minni enda er ég
ekki viss um að við Bjarni myndum
hleypa dóttur okkar svona ungri til
útlanda til að elta einhvern fótboltastrák,“ segir hún hlæjandi.

Tími til að huga að lífinu
eftir fótboltann
Bjarni hóf feril sinn í Englandi en
eftir stutt stopp lá leiðin til Genk í
Belgíu en þegar Anna María flutti út
til hans var hann kominn til Stoke í
Englandi þar sem þau voru í þrjú ár.
Í Englandi eignuðust þau sitt fyrsta
barn, Helgu Maríu sem er fimm ára.
„Okkur fannst æðislegt að búa í
Englandi en á þessum tíma var
sannkölluð
Íslendingasprengja
þarna úti. Eftir þrjú ár fluttum við
til Þýskalands en við vorum ekki að
finna okkur eins vel þar. Englend-

MYND/PJETUR

María sem er að klára lögfræði í
Háskólanum í Reykjavík en Bjarni
stefnir á viðskiptafræði í HR í
haust.

Eiginkona fótboltamanns,
ekki fótboltaeiginkona
Anna María segir misskilning að
allar konur atvinnumanna í knattspyrnu sitji heima milli þess að þær
fari í hárgreiðslu og handsnyrtingu.
„Ég er eiginkona fótboltamanns en
ekki fótboltaeiginkona og mér finnst
fíflalegt þegar fólk heldur að sú mynd
sem birtist í Footballers‘ Wives sé
sönn. Það er ekki í mínum karakter að
sitja heima og bíða eftir Bjarna og ég
hugsa að hann hefði ekki viljað það.
Hann varð ástfanginn af mér eins og
ég er og sú persóna verður alltaf að
hafa eitthvað fyrir stafni. Ég verð að
hafa eitthvað að gera og rækta sjálfa
mig og það hefði verið synd að eyða

kynnast fólki því maður getur auðveldlega einangrast. Maður verður að
búa sitt eigið líf á þeim stað sem
maður er,“ segir hún og bætir við að
fjarbúðin, áður en hún flutti út til
Bjarna, hafi verið mesti prófsteinninn
á samband þeirra. „Okkur fannst
mjög erfitt að búa ekki saman og
þegar ég flutti til hans fannst okkur
eins og við hefðum aldrei gert neitt
annað. Við kynntumst rosalega vel
þegar við vorum í fjarbúð því við höfðum mestu samskiptin í gegnum síma
og gerðum ekkert annað en að tala
saman. Flutningurinn gekk mjög vel,
fjölskyldan var dugleg að heimsækja
okkur auk þess sem ég varð að kíkja
reglulega heim vegna skólans. Ég
mæli með fyrir alla að prófa að búa
um stund í útlöndum. Þetta er mikil
reynsla, maður lærir að bjarga sér og
standa á eigin fótum og öðlast góða
reynslu fyrir framtíðina.“

„VIÐ KYNNTUMST ROSALEGA VEL ÞEGAR VIÐ VORUM Í FJARBÚÐ ÞVÍ VIÐ HÖFÐUM MESTU
SAMSKIPTIN Í GEGNUM SÍMA OG GERÐUM EKKERT ANNAÐ EN AÐ TALA SAMAN.“

BJARNI GUÐJÓNSSON

„Það er ekki í mínum
karakter að sitja heima
og bíða eftir Bjarna og ég
hugsa að hann hefði ekki
viljað það. Hann varð
ástfanginn af mér eins og
ég er og sú persóna
verður alltaf að hafa
eitthvað fyrir stafni,“
segir Anna María.

rætur og hafa komið
sér vel fyrir í húsi sínu í
Vesturbænum. Anna
María er Vesturbæingur og KR-ingur og því
komin á heimaslóðir
en Bjarni er að sjálfsögðu Skagamaður.
Þau kynntust sem
unglingar þegar hún
var að æfa og starfa
með KR og faðir
Bjarna,
Guðjón
Þórðarson, var að
þjálfa meistaralið
KR. „Ætli ég sé ekki
meiri Bjarneyringur en KRingur í dag,“ segir hún og
brosir og bætir við að þau
hafi byrjað saman mjög ung.
„Þegar við byrjuðum saman
fyrir alvöru var hann farinn
út að starfa sem atvinnumaður. Ég var í Menntaskólanum í Reykjavík en
heimsótti hann í hverjum
mánuði og þegar ég var
19 ára ákvað ég að flytja
út til hans,“ segir Anna

ingarnir eru opnir svo við eignuðumst fullt af góðum vinum og áttum
auðvelt með að aðlagast lífinu.
Þýskaland er öðruvísi og mun lokaðra en sem betur fer bjó bróðir
Bjarna þar líka með fjölskyldu sinni
svo við áttum góðar stundir þar
líka.“ Næst lá leið fjölskyldunnar til
Coventry og þaðan til Plymouth á
Englandi en þá áttu Bjarni og Anna
María von á sínu öðru barni, Jóhannesi Kristni sem nú er tveggja ára.
„Þar vorum við í rúmt ár áður en við
komum heim og á þessum tíma var
ég komin með nett ógeð á flutningum enda höfðum við líka flutt þrisvar sinnum þegar við bjuggum í
Stoke. Nú erum við komin heim til
að vera og börnin eru alveg í skýjunum,“ segir Anna María og bætir við
að það hafi verið sameiginleg
ákvörðun þeirra beggja að halda
heim til Íslands. „Bjarni hafði fengið
tilboð um að vera lengur en við
ákváðum að athuga hvort við hefðum möguleika á að lifa af á fótboltanum hér heima. Okkur fannst kominn tími til að hugsa til framtíðar og
að lífinu eftir fótboltann,“ segir Anna

þessum árum í að sitja heima enda
möguleikarnir margir. Stelpur sem
fara út með mönnunum sínum verða
að skapa sitt eigið líf, annars verða
þær algjörlega upp á menn sína
komna,“ segir Anna María sem notaði
tímann vel og tók einn og einn kúrs
eftir útskrift í MR. Vegna tíðra flutninga átti hún erfitt með að setjast á
skólabekk úti en ákvað í staðinn að
hafa samband við HR og athuga hvort
hún gæti tekið lögfræðina í fjarnámi
sem hún fékk.

Fjarbúðin mesti prófsteinninn
Þrátt fyrir að vera himinlifandi með
að vera komin heim segist hún ekki
vilja skipta á þeirri reynslu sem þau
öðluðust úti. Það að búa í öðru landi
hafi þroskað þau og gert sjálfstæðari
auk þess sem þau hafi í rauninni
aðeins getað treyst á hvort annað og
því hafi hjónabandið styrkst mikið.
„Bjarni var orðinn sjóaður í þessu
þegar ég flutti til hans og allir Íslendingarnir í Stoke gerðu flutningana
léttari. Mér fannst við varla vera í
útlöndum, ekki nema þegar við fórum
til London. Það skiptir miklu máli að

Mætir á alla leiki
Anna María æfði sjálf fótbolta á
sínum tíma en segir að hún sé fyrst til
að viðurkenna að hennar hæfileikar
liggi annars staðar en í knattspyrnunni. Hún hafi þó gaman af boltanum enda myndi hún ekki mæta á
alla leiki hjá Bjarna ef hún hefði ekki
áhuga. „Ég sit nú samt ekki yfir enska
allan daginn enda hef ég annað að
gera með tímann og sem betur fer
eyðir Bjarni ekki miklum tíma í að
glápa á boltann heldur. Við horfum á
vissa leiki en annars ræðum við fótbolta lítið á heimilinu. Þegar boltinn
er búinn tekur heimilislífið við. Lífið
er meira en fótbolti og vonandi er það
svoleiðis hjá sem flestum í þessum
bransa.“ Varðandi framtíðina segir
Anna María aldrei að vita nema þau
skelli sér út í nám þegar þau hafa bæði
klárað hér heima. „Við viljum halda
þeim möguleika opnum en það fer
allt eftir aðstæðum. Okkur langar að
eignast annað barn en ekki strax. Við
erum heppin með gullmolana okkar
og maður verður að hafa tíma til að
sinna þeim og njóta.“
indiana@frettabladid.is

AUKASENDING

DUX Original

SUMARTILBOÐ

TAKMARKAÐ MAGN

DUX 1001 Original 90x200cm með Xtandard yfirdýnu
án fóta, (Verð áður kr 158.000)

Kr. 112.000

NÝTT! DUX 1001 105x200cm með Xtandard yfirdýnu
(Verð áður kr 186.000)

Kr. 123.000

2 stk DUX 1001 90x200cm og heil Xtandard yfirdýna 180x200cm
(Verð áður kr 316.000)

Kr. 224.000
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Flottustu fótboltastelpurnar

Dóra María Lárusdóttir
„Fegurðardrottning fótboltans. Spilar alltaf með
fléttu sem gæti ekki verið meira sexí.“
„Sú sætasta í boltanum í dag.“
„Drottningin, ber af hvað kynþokka varðar í
Landsbankadeild kvenna.“
„Þrátt fyrir ungan aldur ber hún sig einstaklega vel á
velli. Tignarleg með boltann við fætur. Hún er
sérstaklega aðlaðandi viðmælandi, brosmild og
með mikla útgeislun.“
„Ljóshærð og falleg. Mikill töffari og týpa.“

Embla Grétarsdóttir

ÞÆR VORU LÍKA NEFNDAR:

„The Beckham of Iceland. Er með Jóni Arnóri
Stefánssyni körfuboltagoði en það aftrar ekki
neinum að horfa aðeins á.“

Margrét Lára Viðarsdóttir

„Sú flottasta.
Það er eitthvað alveg ótrúlega sexí við hana.
Kannski þetta seiðandi augnaráð?“

„Embla Grétars er ókrýnd drottning kynþokka í
kvennaboltanum.“

Anna Björg
Björnsdóttir

„Hefur verið ofarlega í svipuðum könnunum áður og
ekki að ástæðulausu, ein af þeim flottustu í íslenska
boltanum.“

„Flott í góðu formi.“

Ásthildur Helgadóttir

„Markaskorarinn mikli. Fær
alla til að horfa á eftir sér
þegar hún hleypur upp
völlinn. Falleg stelpa sem á
sinn þátt í því hve
Fylkismenn sækja
kvennaleikina vel.“

„Einstaklega myndarleg stelpa. Þrátt fyrir að vera
hörð í horn að taka á vellinum gerir hún allt með
mikilli reisn. Dregur aðeins úr að hún haldi með
Manchester United. Ekki hver sem er sem fangar
Jón Arnór Stefánsson!“

„Alltaf glæsileg. Hún virkar
mjög örugg og flott og svo
er einhvern veginn eitthvað
við hana. Minnir dálítið á
Renée Zellweger.“

Ólína Guðbjörg
Viðarsdóttir „Einstaklega glæsileg. Ber sig vel
og er virkilega falleg.“

Hólmfríður Magnúsdóttir „Stúlkan er suðræn
og seiðandi.“

Björk Gunnarsdóttir „Eitt best geymda
leyndarmál kvennaboltans
á Íslandi.“

Hrefna Huld
Jóhannesdóttir „Flott
Greta Mjöll
Samúelsdóttir
„Foxí kvikindi.“
„Ekki bara góð í boltanum
og söngnum heldur einnig
kynþokkafull.“

stelpa í góðu formi og
sérlega myndarleg.“

Guðrún Sóley Gunnarsdóttir
„Með langa leggi sem segja sex. Sprenglærð frá
Bandaríkjunum og líkleg til að vera í góðri vinnu
sem heldur meðalkarlmanni uppi.“
„Ljóshærð, falleg og fíngerð – náttúruleg fegurð,
ekkert plat.“

Sif Atladóttir

Erla Steina Arnardóttir „Ómótstæðilega

„Algjör bomba.“
„Sú langflottasta í boltanum í
dag.“

ÁLITSGJAFAR

Hörður Magnússon íþróttafréttamaður, Guðmundur Marínó Ingvarsson, sport.is, Ceres4 tónlistarmaður, Garðar
Gunnar Ásgeirsson knattspyrnuþjálfari, Magnús Már Einarsson, fotbolti.net, Benedikt Bóas Hinriksson íþróttablaðamaður, Heimir
Eyvindarson tónlistarmaður, Hannes Ingi Geirsson, landsliðsmaður í blaki, Arnar Jón Sigurgeirsson knattspyrnumaður, Þorgils Rafn
Þorgilsson Stjörnumaður, Kristinn Alfreð Ferdinardsson knattspyrnumaður.

töff gella.“

Guðbjörg Gunnarsdóttir „Dökkhærð
falleg stelpa, það er einhver prakkari í henni og
svo er hún Hafnfirðingur.“
Rúna Stefánsdóttir
„Gríðarlega Foxxxí.“

Litlu nauðsynlegu hlutirnir í útileguna
66°Norður/júní07

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12
KÓPAVOGUR:
Smáralind
GARÐABÆR:
Miðhraun 11

Hitabrúsar

Prímusar

Pottar og pönnur

Ljós og mælar

Komdu og líttu á úrvalið í verslunum okkar í Faxafeni 12 og Glerárgötu 32 Akureyri.

og margt, margt fleira

AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is

Þú missir ekki bara bílprófið ef þú ekur of hratt, heldur gæti bíllinn þinn verið
gerður upptækur og þú greitt sekt sem jafngildir mánaðarlaunum margra.

Hraðakstur borgar sig ekki - Í ALVÖRUNNI!
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2000
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Ári síðar var farið að
gera meira út á
kynþokka hinnar
ungu Spears. Hún
átti þó enn nokkuð í
að ná toppnum.

Britney var kynnt til sögunnar sem
ung og saklaus stúlka þegar
ferillinn hófst. Hún var sannkölluð
draumaprinsessa fyrir karlmenn en
jafnframt fyrirmynd ungra stúlkna.

MÖRG ANDLIT
BRITNEY SPEARS
ritney Jean Spears kom fyrst
fram á sjónarsviðið aðeins 17
ára gömul og gerði allt vitlaust
með laginu sínu ...Baby, one more
time. Á þessum tíma voru þúsundir
söngkvenna að stíga sín fyrstu skref í
tónlistinni. Þar má nefna Christinu
Aguilera, Mandy Moore og Jessicu
Simpson, en Britney sló þær allar því
út því þrátt fyrir ungan aldur, skildi
Britney hvað seldi: kynþokki.
Það var hennar hugmynd að koma
fram í myndbandinu við lagið í
kaþólskum skólabúningi, með beran
magann og tíkarspena í hárinu.
Britney er alvöru poppstjarna og
hefur á þessum níu árum ratað oftar
í slúðurblöðin heldur en Madonna

B

sjálf. Stelpan er svo sannarlega poppprinsessa. Hún hefur undanfarin ár
verið með flottasta líkamann í poppbransanum og gefið út skemmtilegustu myndböndin. Britney á heiðurinn að stysta hjónabandi í Hollywood
er hún giftist æskuvini sínum Jason
Alexander í Vegas árið 2004. Hún var
æskuást poppprinsins Justins Timberlake. Stúlkan hefur greinilega
haft mikil áhrif á kappann því þó
nokkrir söngtextar hans eru um
hana. Hún hefur verið gift og skilin
tvisvar og á tvo drengi með Kevin
Federline; Sean Preston og Jayden
James. Britney hefur gefið út fjórar
plötur. Allar hafa ratað beint í fyrsta
sæti í Bandaríkjunum. Hún er átt-

sirkus

nærmynd

2001
Britney gerðist sífellt kræfari í
klæðaburði sínum. Hún hélt þó í
ímynd saklausu stúlkunnar.

unda frægasta söngkona í sögu
bandarískrar tónlistar og ungfrú
Britney Jean Spears er án efa í dag,
rétt á eftir Paris Hilton, ein mest ljósmyndaðasta manneskjan í Hollywood. Sirkus tók saman myndir frá
stuttum ferli konunnar og nóg er
úrvalið. Við bíðum spennt eftir að
Britney taki sig saman í andlitinu og
komi með mega kommbakk. Plís,
Britney, gerðu það fyrir okkur.

2002
Þegar þarna var
komið við sögu var
Britney tilbúin að
ganga lengra en
nokkru sinni áður.

2003

2004

Sögusagnir um ástarsambönd söngkonunnar voru á
allra vörum og hátterni
hennar varð æ furðulegra.

2006

Árið sem Britney
giftist æskuvini
sínum. Hjónabandið
var ógilt skömmu
síðar. Fljótlega kom
Kevin Federline,
seinni eiginmaður
hennar, til sögunnar.

Til að lappa upp á ímyndina
lét Britney mynda sig þegar
hún var ólétt í annað sinn.
Yngri sonur hennar fæddist í
september þetta ár. Í
nóvember sótti Britney
um skilnað frá Kevin
Federline.

2005
Reykingar og ofdrykkja voru á
allra vörum. Seint á árinu
eignaðist Britney svo fyrri son
sinn með Kevin Federline.

2007
Ár hinna miklu öfga. Britney hefur
verið mikið í fréttunum fyrir
djammlíferni sitt og fór í kjölfarið
í meðferð. Skömmu áður hafði
hún rakað af sér allt hárið.

ROYAL
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Kringlunni
Smáralind
Laugavegi 27
Suðurveri

w w w. t e o g k a f f i . i s

stundin - bragðið - stemningin

BLS. 14 | sirkus | 13. JÚLÍ 2007

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

Sömu tölur og Madonna
grillið
„Ég grilla afar sjaldan, hef minn mann í
verkinu. Mér líkar meðlætið alltaf betur
en kjötið sjálft, enda kjósum við orðið
oftar að grilla fisk. Ostafylltir sveppir og
olíuborið grænmeti er
frábært. Svo eru sósurnar
og salatið lykilatriði. Síðustu
daga hef ég borðað ansi
mikið af melónusalati með
fetaosti og rauðlauk, já
eða salat þar sem
uppistaðan er mangó.
Sósurnar bestar kaldar og
úr sýrðum rjóma.“
Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir
fréttastjóri Blaðsins
„Ég myndi grilla
folaldalundir. Með
þeim myndi ég grilla
sætar kartöflur og
maísstöngla.
Folaldalundir eru svo
létt kjöt í magann,
þær eru mjög góðar.“
Hrefna Rósa Jóhannsdóttir landsliðskokkur
„Ég gerði smá tilraun um
daginn og skar niður epli
í þunnar skífur. Yfir þau
helt ég agave-sírópi og
stráði kanel yfir og
grillaði þangað til sírópið
var farið að karmelast.
Gott að setja súkkulaðirúsínur eða spæni yfir hluta. Þetta er hollt og gott.“
Katrín Júlíusdóttir alþingiskona

M

agni er með dálítið erfiðar
tölur í sínum útreikningi.
Hann er með sömu tölurnar
og Madonna og hún hefur aldeilis
þurft að þola tímana tvenna þótt
stjarna hennar sé hátt á lofti,“ segir
Sigríður Klingenberg spákona um
Magna Ásgeirsson tónlistarmann.

„Magni er með mastertölur í kortinu
sínu en þeir sem eru með töluna 11 í
master hjá sér eru ávallt fólk sem
aðrir taka eftir og hafa mikið fram að
færa. Hins vegar vill oft bregða til
beggja vona út af tilfinningum, fjölskyldu og öðru. Ýmiss konar álag
fylgir þessari tölu. Mín skilaboð til

Magna eru að hann verður að
muna að loka dyrunum til fortíðar til þess að framtíðin komi
til hans. Yfirleitt eru þessar tölur
afskaplega viðkvæmar og tilfinningaríkar og gætu lent undir
þunga og álagi ef hlutirnir eru
ekki í röð og reglu.“

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
SPURNINGAKEPPNI SIRKUS HELDUR ÁFRAM. LEIKKONAN ÓLAFÍA HRÖNN STÖÐVAÐI
SIGURGÖNGU FJÖLMIÐLAMANNSINS LOGA BERGMANNS Í SÍÐUSTU VIKU. ÓLAFÍA
HRÖNN KEPPIR HÉR VIÐ KASTLJÓSSMANNINN HELGA SELJAN.
1. Hvað heitir nýja íslenska boy-bandið?
2. Hvað heitir eiginkona Tom Cruise?
3. Hver leikur aðalhlutverkið í grínmyndinni Code name: The Cleaner?
4. Hvað heitir nýja platan hans Jóns
Ólafs?
5. Hvað kallar tónlistarkonan Kristín Björk
Kristjánsdóttir sig?
6. Hverslags hópur er Hnoð?
7. Með hvaða liði spilar knattspyrnumaðurinn Bjarni Guðjónsson?
8. Hvað heitir tónlistarútgáfan sem Jón
Sæmundur Auðarson rekur?
9. Hjá hvaða Formúlu 1 liði ekur Mark
Webber?
10. Hver skrifaði bókina Engill, pípuhattur
og jarðarber?

Jakkaföt frá 8.900
Gallabuxur frá 3.990
Stutterma eða
langermaskyrtur frá 1.590
Stuttermabolir kr. 290

Svör: 1. Luxor. 2. Katie Holmes. 3.
Cedric the Entertainer. 4.
Hagamelur. 5. Kira Kira. 6.
Danshópur. 7. ÍA. 8. Dead Records.
9. Red Bull. 10. Sjón.

N Hvað er best á

N Helgi Seljan 7 RÉTT SVÖR
1. Luxor.
2. Katie Holmes.
3. Cedric the Entertainer.
4. Ægisíða.
5. Kira Kira.

6. Danshópur.
7. ÍA.
8. More Dead.
9. McLaren.
10. Elísabet Jökulsdóttir.

N Ólafía Hrönn 5 RÉTT SVÖR
1. Ull.
2. Katie Holmes.
3. Steve Martin.
4. Hagamelur.
5. Kira Kira.

6. Ljóðabálkahópur.
7. ÍA.
8. Dead production.
9. Yellow Tail.
10. Sjón.

Helgi Seljan sigrar með sjö réttum stigum gegn fimm. Ólafía Hrönn skorar á tónlistarkonuna Ragnhildi
Gísladóttur. Fylgist með í næstu viku.

Tilvalið fyrir Smuguna, Jan Mayen
og allar styttri ferðir niður Laugaveg.

Höfuðborgarsvæðið: Smáralind, Kringlan, Bankastræti 5,
Faxafen 12, Miðhraun 11 Garðabæ. Akureyri: Glerárgata 32.
Keflavík: Leifsstöð og söluaðilar um land allt.
www.66north.com

Klæddu þig vel

